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LEARNMARK  
BUSINESS 
Vil du være en af fremtidens attraktive 
medarbejdere og holde alle muligheder åbne? 

Så skal du starte din karriere inden for detail, 
handel, event og kontor på en af de mange 
uddannelser på Learnmark Business. 

Vælger du EUX-Business får du efter to år både 
mulighed for at søge læreplads i en virksomhed og 
søge ind på en videregående uddannelse. 

Sæt dine karrieredrømme, ambitioner og 
erfaringer i spil på Learnmark Business.

EUX-BUSINESS 
STUDENT OG FAGLÆRT 

PÅ 4 ÅR

EUD-BUSINESS
KICKSTART DIN  

KARRIERE PÅ 3 ÅR
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LEARNMARK  
BUSINESS 

“ EUX-Business passer perfekt 
til mig, fordi jeg gerne vil have et 
arbejde inden for handel – måske 
som sælger. Der er knald på i 
undervisningen, og det kan jeg 
godt li´!  
Patrick, EUX-Business

EUD-BUSINESS  
FOR STUDENTER

ONLINE
KLAR TIL LÆREPLADS

PÅ 5 UGER

EUV-BUSINESS
ERHVERVSUDDANNELSE  

FOR VOKSNE

START
JANUAR ELLER 

AUGUST 

Jeg kan godt li’ 
undervisningsformen på 
EUX-Business, fordi det 
er en blanding af teoretisk 
og praktisk undervisning. 
Daniel, elev på EUX-Business

SIDE 16 SIDE 18

“

REJS MED 
BUSINESS
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ET FEDT  
STUDIELIV

ELEVRÅD
Elevrådet bliver inddraget i en lang række 
beslutninger, som vedrører eleverne - særligt i 
udviklingen af skolens sociale miljø. Elevrådets 
formål er at varetage Business-elevernes 
interesser overfor skolens ledelse og lærerstab 
samt overfor offentlige myndigheder. Vores 
elevråd er aktivt og sætter præg på dagligdagen 
og skolen som helhed.

TÆT PÅ ERHVERVSLIVET 
Samarbejde med erhvervslivet er en vigtig del 
af undervisningen på Learnmark Business, og 
du møder ofte repræsentanter fra det lokale 
erhvervsliv i undervisningen. Du hører foredrag 
fra størrre danske virksomheder, løser opgaver 
for lokale virksomheder, og du får mulighed for at 
speeddate virksomheder, så du bliver klogere på, 
hvor du gerne vil søge læreplads.

STUDIETURE 
På Learnmark Business har du mange muligheder 
for at komme på studietur - både i Danmark og 
udlandet.

NEW YORK-MILJØ 
På Learnmark Business har vi et fedt New York-
miljø, hvor du kan arbejde alene eller i grupper eller 
slappe af og hygge dig med dine kammerater i 
pauserne.

CAFÉ OG FESTER 
Learnmark Business har et festudvalg, der er god 
til at arrangere hyggelige fredagscaféer og fester. 
Somme tider er der også fester for alle elever 
på Learnmark Horsens - her er du naturligvis 
inviteret! 

 

På Learnmark Business oplever du en anderledes 
og spændende undervisning, som er for dig, 
der gerne vil gøre karriere i erhvervslivet. Under 
uddannelsen møder du medarbejdere og elever fra 
mange forskellige virksomheder - på  
og uden for skolen.

Mød vores elever på 
de sociale medier

#learnmarkbusiness
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ET FEDT  
STUDIELIV

LEARNMARK  
FEST 

Alexander Oscar, Citybois, 
Topgunn og ADHD kastede 

stjernestøv over Learnmark-
festen med 1300 af skolens 

elever og deres venner.



LÆREPLADS INDEN FOR DETAIL MED 
MASSER AF ANSVAR 
Frida er EUX-elev på Learnmark Business. Lige nu er hun i 
lære hos Bahne Regina i Aarhus, hvor hun har sit helt eget 
ansvarsområde – Wellness og Bad.

Frida valgte at tage en EUX-uddannelse, fordi hun ikke helt 
vidste, hvad hun ville være. Hun syntes, det var fedt, at hun 
med EUX-Business havde muligheden for at tage en læreplads 
og på samme tid havde muligheden for at læse videre.

”Jeg synes, det er spændende at tage en EUX-Business. 
Fagene på skolen giver et godt billede af, hvordan virkeligheden 
er. Og jeg kan tydeligt se, at jeg kan bruge teorien, vi lærer, når 
jeg arbejder i butikken,” siger Frida.

BILNØRDEN ER I LÆRE HOS  
VW I HORSENS
Casper har en stor passion for biler, så da han skulle søge en 
læreplads efter studieåret på EUX-Business, gik han direkte 
efter at blive sælger hos VW Horsens. Han fik jobbet og 
arbejder i dag med at vurdere og sælge biler,  som han ved alt 
om.

”Jeg elsker at arbejde med mennesker og med at sælge, og 
der er EUX-Business jo en fantastisk uddannelse. Man lærer 
en masse på skolen, men er samtidig ude praktisk at prøve 
tingene af,” siger Casper.

SIKREDE SIN DRØMMELÆREPLADS
VED SKATTEFORVALTNINGEN
Jane er i lære inden for kontor i offentlig administration hos 
Skatteforvaltningen. Jura og paragraffer er nogle af de områder 
hun jonglerer med i sin læretid. ”Jeg har drømt om at få en 
læreplads ved SKAT, siden jeg begyndte på EUX-Business, og 
er gået benhårdt efter det.”

Gennem en stor indsats lykkedes det Jane at sikre sig sin 
drømmelæreplads. Her har hun blandt andet ansvaret for at 
uddele cpr-numre til udlændinge, der arbejder i Danmark.

”Mine arbejdsopgaver er lidt hemmelige, fordi jeg arbejder med 
personfølsomme oplysninger. Jeg er meget glad for at have en 
alsidig hverdag, hvor jeg kan hjælpe mennesker,” siger Jane.

ELEVERNE 
FORTÆLLER



REJS MED 
LEARNMARK BUSINESS

Forskellige  
hovedstæder er rejsemål, mens 
du går på Learnmark Business. 

TUREN GÅR TIL 
En dansk storby - grundforløb 1

En europæisk storby - grundforløb 2 
En europæisk storby - studieåret  

på EUX-Business.

REJSER - EN DEL AF 
UNDERVISNINGEN 
Studieturene er en del af undervisningen, og 
programmet kan fx indeholde

• Virksomhedsbesøg – enten på en udenlandsk 
virksomhed eller en dansk virksomhed i udlandet

• Besøg på den lokale ambassade med oplæg om 
fx kultur, erhvervsliv og politik

• Besøg på historiske og kulturelle seværdigheder.

Sociale arrangementer og tid til at styrke 
kammeratskabet blandt eleverne er også en vigtig 
del af studieturen.

MASSER AF OPLEVELSER PÅ 
STUDIETUREN TIL BERLIN

Eleverne fra Learnmark Business fik 
mange forskellige oplevelser med 
hjem fra deres studietur til Berlin.  

STORMAGASIN
I Berlin besøgte eleverne blandt andet 
KaDeWe, som med sine 60.000 
kvadratmeter er et af de største 
stormagasiner i Europa. Det gjorde 
især indtryk på Erik Kromann. 

“Rundvisningen og foredraget gav et 
godt billede af, hvor stort KaDeWe 
er, og hvordan de har indrettet 
stormagasinet, så de får kunderne til 
at komme ind i magasinet og få dem til 
at blive der,” siger han.  

HISTORIE 
For Christina Nedergaard Hansen 
var besøget i koncentrationslejren 
Sachsenhausen blandt andet en af de 
oplevelser, som har sat sig spor. 

“Det er et meget spændende 
museum, og jeg synes, det er 

uhyggeligt at tænke på, hvordan det 
mon har været at bo der,” fortæller 
hun. 

MASSER AF HYGGE
På studieturen var der også masser af 
tid til hygge og til at udforske Berlin på 
egen hånd. 

“Vi har lært hinanden godt at kende 
på denne tur, og jeg har lært endnu 
flere af eleverne på Learnmark 
Business at kende. Det, synes jeg, er 
fedt,” fortæller Christina Nedergaard 
Hansen. 

Sociale arrangementer og tid til at 
styrke kammeratskabet blandt 
eleverne er også en vigtig del af 
studieturen.
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GOD FORSTÅELSE  
FOR TEORIEN
Jeg er i lære inden for økonomi hos HusCompagniet, 
hvor jeg har mange forskellige arbejdsopgaver. 
Jeg arbejder blandt andet med fakturering og 
oprettelser af debitorer og kreditorer. 

Min læretid giver mig god forståelse for teorien og 
praksiserfaring, som jeg kan bruge, hvis jeg senere 
vil læse videre til markedsføringsøkonom. 

DEN FEDESTE FØLELSE
Det er bare den fedeste følelse at sælge en bil. 
Det er det hele værd! 

Jeg er i lære inden for handel hos K. Westergaard 
Automobiler og har hver dag kontakt med 
mange forskellige typer af kunder. Det er en god 
følelse, når jeg får en skeptisk kunde til at gå glad 
fra butikken.

KEVIN, EUX-BUSINESS

SAMARBEJDER MED MANGE
Hos SP Moulding, hvor jeg er i lære inden for 
logistik, har jeg føling med alle virksomhedens 
afdelinger, fordi jeg i min hverdag arbejder 
sammen med både indkøb, salg, lager og 
produktion.

GITTE, EUD-BUSINESS

ELEVERNE 
FORTÆLLER



ELEVERNE 
FORTÆLLER Kathrine Baden Sørensen er i lære inden 

for kontor hos den internationale koncern 
Schur, der blandt andet er kendt for at 
producere emballage. Schur har omkring 800 
medarbejdere fordelt i fem lande, og Kathrine 
føler sig som en vigtig del af virksomheden. 

I løbet af Kathrine Baden Sørensens læretid hos 
Schur kommer hun til at have mange forskellige 
arbejdsopgaver både inden for økonomi, løn og 
administration.

”Jeg søgte en læreplads her, fordi det fangede mig, at 
arbejdet både indeholder meget økonomi, men også 
har kontakt til mennesker. Indtil nu har jeg primært 
siddet i økonomiafdelingen, hvor min base vil være 
de næste to år, men det er meningen, at jeg også 
skal assistere i løn og kunne afløse i receptionen. Jeg 
synes, det er megafedt! Jeg elsker tal, og jeg elsker 
at arbejde med mennesker, så det er bare en god 
kombination,” fortæller Kathrine.

IKKE ’BARE I LÆRE’
Der er stor forskel på at arbejde i en lille, mellem eller 
stor virksomhed. Det rigtige valg for Kathrine Baden 
Sørensen var den store virksomhed Schur. Selvom 
der er mange andre medarbejdere, føler hun ikke, at 
hun forsvinder i mængden.

”Jeg føler mig som en vigtig del af virksomheden, 
selvom det er en stor virksomhed. Her er et godt 
arbejdsmiljø, hvor alle hilser på hinanden. Vi er tre, 
der er i lære, men jeg føler ikke, at vi bliver behandlet 
anderledes, end en hvilken som helst anden 
medarbejder,” siger Kathrine.

Når man er i lære i en stor virksomhed, er 
arbejdsopgaverne meget forskellige, og Kathrine 
Baden Sørensen arbejder på kryds og tværs i flere 
afdelinger.

”De er helt vildt flinke her, og jeg får lov til så mange 
forskellige ting. På det halve år jeg har været her, 
har jeg lært så meget hele tiden. Jeg bogfører rigtig 
meget, indbetaler fakturaer, ringer til leverandører og 
kreditforsikrer kunder. Jeg er ikke låst til en ting ad 
gangen,” tilføjer Kathrine.

LÆRING I HØJT TEMPO
Der er stor forskel på den læring, man får i skolen 
kontra på en arbejdsplads - man lærer tingene 
gennem praksis.

KATHRINE FØLER  
SIG SOM EN VIGTIG  
DEL AF SCHUR

“Det er fedt at lære 
gennem praksis i stedet 
for at terpe teori hele 
tiden – jeg lærer noget 
nyt hver dag. 
Kathrine, Learnmark Business

SIDE 9

”Jeg kan godt lide at være i lære, fordi jeg ikke er 
bundet til en skolebænk. Det er fedt at lære gennem 
praksis i stedet for at terpe teori hele tiden – jeg 
lærer noget nyt hver dag,” fortæller Kathrine.

”En fed dag for mig er, når jeg kan arbejde 
selvstændigt uden at skulle spørge mine kollegaer 
til råds. Jeg kan også godt lide dage, hvor der sker 
meget, så jeg virkelig kan se, at jeg gør en forskel! 
Det er en rigtig god dag! Her er heldigvis sjældent 
dage, hvor jeg ikke har så meget at se til,” siger 
Kathrine smilende.



EUX OG EUD  
OVERBLIK

* Du har mulighed for at starte på EUX-Business - grundforløb 2, hvis du opfylder optagelseskravene.

1. år 2. år 3. år 4. år

EUX-BUSINESS

EUX 
STUDIEÅRET

VIDEREGÅENDE UDDANNELSE
FX MARKEDSFØRINGS- ELLER 
FINANSØKONOM

VIDEREGÅENDE UDDANNELSE
FX MARKEDSFØRINGS- ELLER 
FINANSØKONOM

VIDEREGÅENDE UDDANNELSE
FX MARKEDSFØRINGS- ELLER 
FINANSØKONOM

JOB SOM FAGLÆRT 
I EN VIRKSOMEHED

JOB SOM FAGLÆRT 
I EN VIRKSOMEHED

LÆREPLADS / HOVEDFORLØB 
FX INDEN FOR DETAIL,  HANDEL, EVENT 
ELLER KONTOR

LÆREPLADS / HOVEDFORLØB 
FX INDEN FOR DETAIL,  HANDEL ELLER 
EVENT

EUD-BUSINESS

*



EUX OG EUD  
OVERBLIK

HER KAN DU SØGE 

LÆREPLADS

SIDE 11

DETAIL EUD + EUX HANDEL EUD + EUX EVENT EUD + EUX KONTOR  EUX

• Salgsassistent med 
speciale i convenience

• Salgsassistent med 
specialet digital handel  
– B2C

• Salgsassistent
• Dekoratør / visual 

merchandiser
• Blomsterdekoratør

• Advokatsekretær
• Kontorassistent i privat 

virksomhed
• Kontorassistent i 

offentlig virksomhed
• Revisorassistent
• Speditør
• Økonomiassistent

• Digital handelsassistent 
– B2B

• Indkøbsassistent
• Handelsassistent med 

specialet salg
• Logistikassistent

• Eventkoordinator 

VIDSTE  
DU AT... 

hvis du ikke har fundet en 
læreplads, når du har bestået 

grundforløbet, har du mulighed 
for, en måned efter du har 
afsluttet grundforløbet, at  

komme i skolepraktik. 



EUD 
BUSINESS 
KICKSTART DIN KARRIERE

Drømmer du om at arbejde som sælger i fremtidens butik, hvor e-handel 
og innovation er en del af hverdagen? Eller vil du hellere arbejde inden for 
markedsføring, hvor du undersøger og afprøver markedsføringstrends, og 
hvordan du bruger event som salgsredskab?

Så skal du vælge EUD-Business! 

ADGANGSKRAV  
For at starte på EUD-Business skal du 
• have afsluttet 9. eller 10. klasse 
• have mindst 2,0 i gennemsnitskarakter i både 

dansk og matematik til afgangsprøven i 9. 
eller 10. klasse eller en tilsvarende prøve 

• have en bestået afgangsprøve (fra 1. august 
2019) 

• være vurderet uddannelsesparat. 

START DIREKTE PÅ GRUNDFORLØB 2 
Skal du starte direkte på grundforløb 2 (GF2), skal 
du derudover have gennemført:
• Dansk C
• Engelsk C 

SAMTALE  
Når vi har modtaget din ansøgning, bliver du 
inviteret til en optagelsessamtale for at sikre, at 
du er motiveret til at tage EUD-Business.

UNDERVISNINGEN 
På EUD-Business lærer du teorierne i fagene og 
afprøver dem i tværfaglige projekter. Det kan fx 
være, at du skal starte din egen webshop eller 
samarbejde med butikker i Horsens, hvor du 
lærer om blandt andet kundeservice, indkøb og 
butiksindretning. 

Undervisningen på EUD-Business har hele 
tiden fokus på, at du både fagligt og personligt 
bliver klar til et job inden for butiks-, handels- 
eller event-området. Derfor kommer du i 
undervisningen i kontakt med både chefer, 
medarbejdere og elever, som fortæller dig om 
deres job, og som du kan stille de spørgsmål, du 
gerne vil have svar på. 

I vores butiksmiljø kan du prøve dine idéer af og se, 
om de er lige så gode i virkeligheden. På den måde 
får du en større forståelse for arbejdsopgaverne i 
en butik. 

På EUD-Business får du også grundlæggende 
viden om økonomi, regnskab, salg, markedsføring, 
og hvordan du starter din egen butik. 

 



EUD 
BUSINESS 
KICKSTART DIN KARRIERE

EUX-BUSINESS 
Start på EUX-Business - grundforløb 2, 
hvis du opfylder optagelseskravene.

LÆREPLADS  - 2 ÅR 
Detail, handel eller event

½ ÅR  
GRUNDFORLØB 1  
Dansk C
Engelsk C
Erhvervsfag 1, 2, 3

½ ÅR  
GRUNDFORLØB 2  
Virksomhedsøkonomi C 
Erhvervsinformatik C 
Afsætning C
Uddannelsesspecifikke fag

START
JANUAR ELLER 

AUGUST 

“Vi har arbejdet med et 
spændende projekt, hvor  
vi skulle finde på en 
virksomhed, der kunne 
 være i Fængslet. I min 
gruppe foreslog vi en café, 
hvor der også er galleri. 
Celina, EUD-Business 

“Jeg kunne godt tænke mig at få 
en læreplads i en butik, fordi jeg 
godt kan li´ kundebetjening. 
Anders, EUD-Business
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OBS
Du har mulighed for at tage  

grundforløb 2 som 
fjernundervisning eller som 

selvstudium på skolen.

LÆS MERE PÅ  
learnmark.dk/learn4you 



EUX 
BUSINESS 
STUDENT OG FAGLÆRT 

EUX-Business er den erhvervsfaglige studentereksamen, hvor du holder 
alle muligheder åbne, fordi du kombinerer en studentereksamen med en 
erhvervsuddannelse!  

På EUX-Business får du fag på gymnasieniveau, så du kan læse videre på 
samme vilkår som andre med en gymnasial uddannelse.

ADGANGSKRAV 
For at starte på EUX-Business skal du 
• have afsluttet 9. eller 10. klasse 
• have mindst 2,0 i gennemsnitskarakter i både 

dansk og matematik til afgangsprøven i 9. 
eller 10. klasse eller en tilsvarende prøve 

• have en bestået afgangsprøve (fra 1. august 
2019) 

• være vurderet uddannelsesparat. 

START DIREKTE PÅ GRUNDFORLØB 2  
Skal du starte direkte på grundforløb 2 (GF2), skal 
du derudover have gennemført
• Dansk C
• Engelsk C
• Samfundsfag C

SAMTALE
Når vi har modtaget din ansøgning, bliver du 
inviteret til en optagelsessamtale for at sikre, at 
du er motiveret til at tage EUX-uddannelsen.

OVER 25 ÅR
Er du fyldt 25 år, er der særlige regler. Læs mere 
under EUV-Business på side 19 eller learnmark.
dk/business.

UNDERVISNINGEN 
På EUX-Business er niveauet og tempoet højt fra 
starten, og du har grundfag som fx dansk, engelsk 
og samfundsfag på gymnasialt niveau. Du bliver 
en del af et studiemiljø, hvor alle elever ønsker 
at dygtiggøre sig bedst muligt til fremtidens 
erhvervsliv. 

Du lærer teori på højt fagligt niveau og bliver 
udfordret med cases fra erhvervslivet. På den 
måde er du hele tiden et skridt foran, fordi du 
lærer at bruge din viden i praksis under hele din 
uddannelse, og kan prøve den af som elev i en 
virksomhed. 

BEVISER  
Efter de første 2 år på EUX-Business  
(EUX del 1) får du et bevis for, at du har 
gennemført et grundforløb, som giver dig 
studiekompetence. 

Efter 2 år i lære i en virksomhed (EUX del 2) har du 
gennemført hele din erhvervsuddannelse og får 
et fagprøvebevis.



“Jeg har valgt EUX-Business, 
fordi jeg både får en 
erhvervsuddannelse og fag på 
gymnasieniveau. Det er en fordel 
for mig at holde alle muligheder 
åbne, fordi jeg ikke ved, hvad jeg 
vil uddanne mig til. 
Maria, GF1

EUX 
BUSINESS 
STUDENT OG FAGLÆRT 

½ ÅR  
GRUNDFORLØB 2  
Dansk A
Virksomhedsøkonomi C 
Erhvervsinformatik C 
Afsætning C
Organisation C
Matematik C
Uddannelsesspecifikke 
fag

1 ÅR  
STUDIEÅR  
Dansk A
Informatik B 
Engelsk B
Samfundsfag B eller afsætning B
Virksomhedsøkonomi B eller matematik B
Erhvervsjura C 
Finansering C eller tysk C
Psykologi C
Erhvervsfag
Erhvervsområde-projekt

½ ÅR  
GRUNDFORLØB 1  
Dansk C
Engelsk C
Samfundsfag C
Matematik C
Erhvervsfag 1, 2, 3

2 ÅR 
LÆREPLADS   
Kontor, detail,  
handel eller event

LÆS VIDERE   
Fx markedsførings-  
eller finansøkonom

EUX DEL 1 :  2 ÅR I SKOLE
På EUX-Business - del 1 går du i 
skole i 2 år. I løbet af uddannelsen 
får du fag på gymnasialt niveau. 
 

EUX DEL 2 :  2 ÅR I LÆRE I EN 
VIRKSOMHED
Efter 2 år på EUX-Business - del 
1 står du stærkt, hvis du søger en 
læreplads inden for detail, finans 
eller kontor – og du vil være godt 
på vej til en lederuddannelse. 

LÆS VIDERE 
Du kan både læse videre efter 
EUX-Business del 1  
og EUX-Business del 2.
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OPBYGNING

OBS
Du har mulighed for at tage  

grundforløb 2 som 
fjernundervisning eller som 

selvstudium på skolen.

LÆS MERE PÅ  
learnmark.dk/learn4you 

START
januar eller 

august 



Giv din studentereksamen et løft – EUD-Business for studenter er vejen 
til en ny karriere!  Løbende holdstart - ring og hør nærmere.

På EUD-Business for studenter bygger du oven på din studentereksamen, 
så du bliver attraktiv, når du vil søge job i erhvervslivet. Uddannelsen er 
for dig, der allerede har afsluttet studentereksamen (STX, HTX eller HF), 
og du har nu fået lyst til at søge en læreplads inden for enten detail, kontor, 
handel, event eller finans. 

EUD 
BUSINESS 
FOR STUDENTER 

ONLINE FORLØB
På vores online forløb kan du tage EUD-
Business for studenter, når det passer dig. Vi 
har opstart flere gange om året, og du kan tage 
undervisningsmodulerne, når du har tid og i dit eget 
tempo.

Nogle elever vælger at tage EUD-Business for 
studenter om aftenen ved siden af deres deltids- 
eller fuldtidsjob. Undervisningen er fleksibel, så du 
kan tilpasse den din hverdag.

De fleste afslutter EUD-Business for studenter, 
inden de begynder på deres læreplads. Det er også 
muligt efter aftale med din læreplads at tage EUD-
Business for studenter, mens du er i lære.

EUD-Business for studenter
• er koncentreret og målrettet
• er direkte rettet mod job i erhvervslivet
• har ingen gentagelser af fag, du allerede har haft
• indeholder undervisning i de fag, du mangler
• varer 5 uger.

ADGANGSKRAV
HTX, STX eller HF. 

UNDERVISNING 
Undervisning og eksamen tager udgangspunkt 
i grundlæggende viden i fagene og emner fra 
erhvervslivet, så du får viden om det, du skal arbejde 
med i din læreplads og dit kommende job. 

Undervisningen foregår online, hvor du får adgang 
til vores undervisningsunivers. Her finder du teori, 
opgaver, faglige vejledninger og guidelines til dit 
undervisningsforløb.  

Ved opstart bliver du tilbudt et opstartsforløb på 
skolen. Her får du vejledning, så du kommer godt i 
gang med dit forløb. Du har i forløbet mulighed for 
både at møde dine holdkammerater og undervisere 
på skolen. I vores online undervisningsunivers 
kan du også chatte med din underviser og dine 
holdkammerater, hvis du har spørgsmål til teorien 
eller brug for hjælp til at løse dine opgaver. 

EKSAMEN
Du afslutter forløbet med standpunktskarakter i alle 
tre fag og to eksaminer:
• Grundfagseksamen i ét af de grundfag, der 

passer til din uddannelsesretning: Afsætning, 
virksomhedsøkonomi eller erhvervsinformatik

• Grundforløbsprøve i uddannelsesspecifikke fag. 



EUD 
BUSINESS 
FOR STUDENTER 

UDDANNELSESSPECIFIKKE FAG 
På GF2 har du uddannelsesspecifikke fag, som er fag, der er 
tilpasset den uddannelsesretning, du uddanner dig indenfor. 

GRUNDFAG 
Fagene afhænger af, om 
du ønsker at fortsætte på 
en uddannelse inden for 
kontor, handel, detail eller 
event. 
 
KONTOR
Erhvervsinformatik C
Virksomhedsøkonomi C
Uddannelsesspecifikt fag
 
HANDEL, DETAIL  
OG EVENT
Afsætning C
Virksomhedsøkonomi C
Uddannelsesspecifikt fag

2 ÅR - LÆREPLADS   
Kontor, detail,  
handel eller event

LÆS VIDERE   
Fx markedsførings-  
eller finansøkonom

KONTOR
Kommunikation
Databehandling
Kvalitet og service

HANDEL
Digital databehandling
Kommunikation og formidling 
i B2B
Handelsregning
Salg og service
Værdi- og forsyningskæder
 

DETAIL
Butiksdrift
Butiksøkonomi
Performance
Salg
Afsætning via elektroniske 
medier
Innovation/iværksætteri
Visuel merchandising

EVENT
Kommunikation
Projektstyring
Forretningsforståelse

FREMTID

“Jeg er en del af et fantastisk 
team i virksomheden, og jeg 
har en meget varieret hverdag, 
hvor jeg arbejder med alt fra 
bogføring til telefonbetjening og 
indkøb. Jeg fik ansvarsopgaver 
fra første dag.
Camilla, EUD-Business for studenter

START
vi har løbende 

opstart 
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5 uger 

Mødepligt: Første 
undervisningsdag og 

eksamensdage.

OBS
du har mulighed for at tage  

uddannelsen som 
fjernundervisning eller som 

selvstudium på skolen.

LÆS MERE PÅ  
learnmark.dk/learn4you 



EUV 
BUSINESS  
FOR DIG OVER 25 ÅR

Byg videre på dine erfaringer og få papir på det, du kan!

Er du fyldt 25 år, og ønsker du at begynde et nyt karriereforløb 
i en erhvervsvirksomhed eller læse videre, så er EUV-Business 
(erhvervsuddannelse for voksne) en oplagt mulighed for dig. 

På EUV-Business tager vi udgangspunkt i dine 
erfaringer og tidligere skoleforløb og bygger 
videre på dem. Du forøger dine jobmuligheder 
og gør dig konkurrencedygtig på fremtidens 
arbejdsmarked. 

SAMTALE
Inden du kan starte på EUV-Business, skal 
du til samtale med en studievejleder, hvor du 
skal dokumentere din erhvervserfaring og 
uddannelsesmæssige baggrund. Det kaldes også 
en realkompetenceafklaring (RKV). 

Herefter laver du sammen med studievejlederen 
en individuel uddannelsesplan, som giver 
dig et målrettet forløb på vej mod din 
drømmeuddannelse. 

MÅL MED UDDANNELSEN
Ønsker du en uddannelse inden for detail, handel 
eller event, bliver din uddannelsesplan typisk lavet 
med udgangspunkt i EUD-Business. 

Er dit mål en kontoruddannelse, eller vil du have 
muligheden for at læse videre, skal du herefter 
følge undervisningen på EUX-Business.

“Jeg har ikke en uddannelse, men 
har stået meget i butik. Her 
fandt jeg ud af, at jeg er god til 
mennesker, men jeg vil gerne 
mere og prøve at komme ind som 
indkøber eller grossist i en større 
virksomhed. Så derfor har jeg 
brug for at få en uddannelse.
Sebastian, elev på EUV-Business

START
JANUAR ELLER 

AUGUST 



EUV 
BUSINESS  
FOR DIG OVER 25 ÅR

Kommer du direkte fra 9. eller 
10. klasse, eller begynder du på 
Learnmark Business inden året 
efter, du har afsluttet 9. eller 
10. klasse, skal du begynde på 
grundforløb 1 (GF1). 

TILMELD
Når du søger ind på Learnmark 
Business, skal du vælge 
hovedområdet Kontor, handel 
og forretningsservice på 
optagelse.dk. 

Er du under 25 år, og har du 
afsluttet 9. eller 10. klasse for 
mere end 14 måneder siden, 
skal du starte på grundforløb 2 
(GF2) på Learnmark Business. 

Når du søger ind på GF2, skal du 
vælge den uddannelsesretning, 
du vil uddanne dig indenfor. Du 
kan vælge:

• Kontor
• Detail
• Handel
• Event

TILMELD
Når du søger ind på Learnmark 
Business, skal du vælge 
hovedområdet Kontor, handel 
og forretningsservice på 
optagelse.dk. 

Er du fyldt 25 år, og drømmer 
du om en erhvervsuddannelse 
fra Learnmark Business, skal 
du tilmelde dig EUV-Business 
(erhvervsuddannelse for 
voksne). 

TILMELD
Inden du kan starte på EUV- 
Business, skal du til samtale 
med en studievejleder, 
hvor du skal dokumentere 
din erhvervserfaring og 
uddannelsesmæssige 
baggrund. Det kaldes også en 
realkompetenceafklaring. 

Efter kompetenceafklaringen 
får du lavet en uddannelses-
plan, som viser hvilket forløb vi 
kan tilbyde dig.

“Har du ikke direkte adgang til 
grundforløb 2, kan du læse fx 
dansk og engelsk på Learn4you  
- undervisning online. 
Kontakt os for mere info.

SÅDAN  
STARTER DU 

9. - 10. KLASSE UNDER 25 ÅR 25 +

Du kan begynde på Learnmark Business på flere måder. Din start afhænger af 
din alder, uddannelsesbaggrund, og om du har en læreplads, før du starter.
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LEARNMARK.DK/BUSINESS

LEARNMARK BUSINESS EUD OG EUX 
Strandpromenden 4C

8700 Horsens
E: info@learnmark.dk

T: 88 16 36 00

#learnmarkbusiness

MØD VORES ELEVER 
PÅ DE SOCIALE MEDIER 

Se dem i hverdagen, til konkurrencer 
og på studieture


